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Diplomant se po dohodě s vedoucím práce nikoliv na hledání příčin studijních neúspěchů u 
příslušníků romského etnika, ale rozhodl se vyhledat a prozkoumat překážky, s nimiž se 
setkali a byli nuceni je překonat ti, kteří pocházejí z romského etnika, ale podařilo se jim 
završit některé z forem vyššího vzdělání. Stručně řečeno: při shromažďování materiálů šlo o 
to namísto neúspěšných příkladů zmapovat ty úspěšnější s tím, že jde o jedince, kteří většinou 
prošli nelehkou životní zkušeností. Za úspěšné pracovně považuje ty, jejichž vzdělávací dráha 
vyústila v přijetí ke studiu do prvního stupně terciálního vzdělávání (podle ISCED 5). 
Diplomant na počátku práce uvádí stručná, leč neobyčejně výmluvná data o změnách v počtu 
romských studujících na středních školách, věnuje poté pozornost těm vysokým školám, které 
programově podporují studium příslušníků romské komunity. 
Následující kapitola byla věnována faktorům, které ovlivňují vzdělávací postup romských 
žáků a studentů; identifikoval na základě studia literatury několik faktorů, které tyto dráhy 
ovlivňují. Těmi se pak zabýval v následujícím textu. Jsou otázky vlivu společnosti, 
vzdělávacích institucí, rodiny a osobnostních předpokladů. 
Analýza společenských vlivů poukazuje na nutnosti zlepšit dialog mezi většinovou 
společností a romskými komunitami, upozorňuje na užitečnost aktivit jak státních, tak 
nestátních institucí při rozvíjení tohoto dialogu. Diplomant vychází i z výzkumú, které 
ukazují, že vztahy mezi většinovou společností a romským etnikem nejsou zdaleka 
uspokojivé. Probírá v této souvislosti i otázky sociálního vyloučení a omezení přístupu na trh 
práce, která zpúsobuje dlouhodobou nezaměstnanost řady Romú. To se pak projevuje i v 
chudobě, nízké hladině příjmů, špatném bydlení a v omezeném přístupu ke službám. Autor 
poukazuje i na malé kompetence právě těch nejchudších jednat s úřady, což má celou řadu 
dalších sociálních důsledkú. 
Úspěšnost romské populace ovlivňují i vzdělávací instituce a jejich púsobení; autor poukazuje 
zvláště na úlohu romských asistentů. 
Z analýzy romské rodiny je pro autora rozhodující hodnotová orientace rodiny, to, jakou 
hodnotu vzdělání připisuje. Osobnostní předpoklady, zkoumané autorem, poukazují na vliv 
temperamentu a dále pak uvádí některé prekérní teorie o odlišných strukturách romské 
inteligence. Autor v této souvislosti probírá řadu teorií a měření inteligence a poukazuje na 
problémy, s nimiž se lze v této oblasti ve světě setkat. 
V empirické části autor shromáždil kasuistiky vybraného vzorku studujících. Z šetření, které 
provedl, vyplynulo, že rozhodující se u úspěšných studujících z romské komunity jeví vliv 
rodiny a osobnostní předpoklady: jako nový faktor vystoupila do popředí i podpora ze strany 
životních partnerů. 
Diplomant pokazuje na to, že ze strany většinové společnosti se stále setkáváme s předsudky: 
doufá, že se je společnost dokáže v prúběhu let zmenšit. 
K práci lze poznamenat, že je psána kultivovaným jazykem; zabývá se aktuálním a potřebným 
tématem. Mnohé subkapitoly by si zasloužily větší propracování; texty jsou místy až 
lapidární. Kasuistiky jsou vybrány vhodně a dobře ilustrují teoretickou část práce. Protože 
diplomant splnil požadavky kladené na diplomové práce, doporučuji práci k obhajobě s 
klasifikací: velmi dobře 

doc. PhDr. Jaro;ť{':t'a 


